Załącznik do uchwały Nr 10/2011.
Prezydium PAN z dnia 22 marca 2011 r.

Statut
Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w Lublinie
I. Postanowienia ogólne

§1
1. Oddział w Lublinie jest terenowym Oddziałem Polskiej Akademii Nauk.
2. Oddział nosi nazwę: „Polska Akademia Nauk — Oddział w Lublinie”, zwany dalej
„Oddziałem”.
3. Siedzibą Oddziału jest miasto Lublin.
4. Teren działania Oddziału obejmuje województwo lubelskie.

§2
Oddział działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);
2) statutu Polskiej Akademii Nauk nadanego uchwałą Nr 8 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej
Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w
dniu 27 grudnia 2010 r.;
3) uchwały Nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 maja
1997 r. w sprawie utworzenia Oddziału PAN w Lublinie;
4) niniejszego statutu.

II. Zadania Oddziału

§3
1. Oddział wykonuje zadania Akademii na terenie określonym w §1 ust. 4.
2. Do zakresu działalności Oddziału należy w szczególności:
1) integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi regionu
(uczelniami, instytutami naukowymi, towarzystwami naukowymi) m.in. poprzez organizację
otwartych i zamkniętych zebrań naukowych, konferencji i zjazdów naukowych, wydawnictw
naukowych;

2) popieranie prac naukowych i prac rozwojowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i
kultury narodowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ważnych dla terenu swojego
działania oraz uczestniczenie w upowszechnianiu i promocji ich wyników;
3) popularyzacja na terenie działalności Oddziału roli jaką pełni Akademia w skali krajowej i
międzynarodowej;
4) pozyskiwanie środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych na rzecz realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności
dotyczących tematyki regionalnej, z wykorzystaniem działalności Komisji Naukowych
i Fundacji Oddziału „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”;
5) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w
województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów, z
wykorzystaniem działalności Komisji Naukowych i Fundacji PAN Oddział w Lublinie
„Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”;
6) inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z państwami
członkowskimi Unii Europejskiej i innymi krajami.

III. Organizacja Oddziału
§4
1. W Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym członkowie
krajowi Akademii mający miejsce zamieszkania lub zatrudnienia w danym regionie kraju oraz
inni członkowie krajowi deklarujący chęć uczestniczenia w pracach Oddziału.
2. W sesjach Zgromadzenia Członków Oddziału uczestniczą bez prawa głosu stanowiącego
dyrektorzy jednostek naukowych Akademii zlokalizowanych na terenie Oddziału,
przewodniczący komitetów Akademii, mających swoje siedziby na terenie działalności
Oddziału oraz przewodniczący komisji naukowych działających w ramach Oddziału.
3. W sesjach Zgromadzenia Członków Oddziału mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez
Prezesa Oddziału.
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4. Sesje zwyczajne Zgromadzenia Członków Oddziału, które odbywają się co najmniej dwa
razy w roku zwołuje Prezes Oddziału. Na wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby
członków Oddziału Prezes Oddziału zwołuje sesję nadzwyczajną Zgromadzenia Członków
Oddziału w sprawie wskazanej przez wnioskodawców.
5. Sesji Zgromadzenia Członków Oddziału przewodniczy Prezes Oddziału lub jego zastępca,
a w razie ich nieobecności najstarszy wiekiem członek Prezydium Oddziału.
6. Uchwały Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy członków Oddziału, w głosowaniu jawnym.

§5

Do zadań Zgromadzenia Członków Oddziału należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektu programu działania Oddziału;
2) występowanie do organów Oddziału z inicjatywą w sprawach rozwoju nauki na terenie
działalności Oddziału;
3) rozpatrywanie wybranych zagadnień naukowych, zwłaszcza związanych z regionem;
4) opiniowanie planów i sprawozdań z działalności Oddziału.

§6
1. Organami Oddziału są:
1) Prezes Oddziału;
2) Prezydium Oddziału.
2. Kadencja Prezesa Oddziału i Prezydium Oddziału odpowiada kadencji organów Akademii.
§7
1. Prezes Oddziału reprezentuje Oddział w kontaktach z podmiotami działającymi na rzecz
nauki i szkolnictwa wyższego, urzędami administracji państwowej i samorządowej oraz
organizacjami społecznymi na terenie działalności Oddziału.
2. Prezes Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału i podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych dla Prezydium Oddziału.

3.

Prezes Oddziału może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie kadencje.
§8

1. W skład Prezydium Oddziału wchodzą:
1) Prezes Oddziału,

2) zastępcy Prezesa Oddziału,
3) członkowie wybrani przez Zgromadzenie Członków Oddziału.
2. W posiedzeniach Prezydium Oddziału mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa
Oddziału.
§9
1. Tryb wyboru Prezydium, Prezesa Oddziału i jego zastępców na 4-letnią kadencję określa
regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Członków Oddziału. Na podstawie dokonanego
wyboru Prezes Akademii nawiązuje stosunek pracy z Prezesem Oddziału.

§10
1. Do zadań Prezydium Oddziału należy:
1) opracowywanie projektów w sprawie rozwoju prac naukowych i organizacyjnych
Oddziału;
2) przyjmowanie planów i sprawozdań z działalności Oddziału i przedstawianie ich
właściwym organom Akademii;
3) zatwierdzanie planów wydawniczych Oddziału;
4) zatwierdzanie składów komitetów redakcyjnych;
5) inne sprawy Oddziału niezastrzeżone dla Prezesa Oddziału.
2. Prezydium Oddziału może tworzyć na okres swojej kadencji komisje naukowe.
3. Tryb powoływania członków komisji naukowych, ich przewodniczącego, zastępców
przewodniczącego i sekretarza oraz zakres działania komisji określa regulamin uchwalony
przez Prezydium Oddziału.

§11
Wydatki Oddziału pokrywa się ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu Akademii.

§12
Obsługę administracyjną Oddziału sprawuje Kancelaria Akademii.
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IV. Postanowienia przejściowe i końcowe
§13
Dotychczasowe komisje utworzone w ramach Oddziału mogą działać do końca kadencji
2011-1014.

§14
Zmiany w statucie wymagają uchwały Prezydium Akademii.
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